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ПРОДАВА СЕ

(Та—ервфни и

та—фоннн ежобщви—)

СОФИЯ 15 дай. Едновременно с преговорите м образувам ва блок от партиите
демократическа, мародио-прогресивна и ра

23^1-1

т св сондажи аа обрив ума мето — «дим
бвои — аванта.
Отиато

Ружа Евтимова
(учител**,

Г-н А—асамдр Гоорг—а

(клсивр ■ Благ Нфлхлйао Л ео)

(КЛОН ОТ СОФИЙСКИЯ МОДЕРЕН ТЕАТЛР».

Омаем смите предстеддеши ма 19 т. м. а бившия
латеи Таатжр „Червеи Рак**
|ХИ Мфсиа т а г

)

феарвчап филе Зумуруи

о най-

е

враома-а

о ма

м-р

Стамбо!

1ТВ со-

1СМИ«

• рали
па аа
постигана едно споразумение за
_ _____
не блок от левите партии. Преговори и сон
дажи се водят негласно между иемои вемледелци Драгиевисти и между улравляющите и широките социалисти. На те* ие са
чужди и лавите радикали.
'Ако се образува блока, неговите цели
ще бждат да управлаоа, но с едно пра!
ю, което да отго!
ва нуждите иа

ПОЛА НЕГРИ
Зуаауруи е източи* феерия е 6 част. една аршин
дд от 1001 мощ, язплегренд ту с миша яирвяа.
ту с
ЗУМУРУИ шаман блей. праааяааи с калящ шж

г ■ поетическа

еждюебиосг — тава е филм който

те

33 1 1

е те ярамаоя иа даден
От Дирекцията.

СОФИЯ, 16 май. Устаиовява се, че меж
ду междусжюзияшката комисии ло репара
яоститат^сжгциите и
прл.шт
пасив
ш аа
20 ада*,
а иа Ю
ща гласува прооитоахои-

че до т«

веицията тжй както е

*

ПРОДАВАТ СЕ .тппгг."
гпгост .Ачилар- 45 дек. 20 дем. .«вравотеко 25 дек. 17 год. коте. 2) Необра
ботени : ,Св. Никола* »’■, два. от две
сти, разположиш една срещу друга Ев-

ксииоградсно шосе. 3) .Манастир-, 5 дан.
4) .Рупи*, 3-8 ден. 5) .Са. Нино—’ 3’9
дек. крайбрежно, в) .Се. Никола ', 4-4
дек. 7)
Сотира- 9-9 дек. в) .Сотире'
4-4 ден. до чешмата. 9) Праадио место
ул. .Царивродска* при .Хотел Бжлгарнн-. по «в. м. 10) 4 дюгеня масивни,
ул. .Панагюрска- № 27. 11) Кжща с дюген, ул. ‘КннжеснаЧЬ 57.
1». < 5

Смилкшг щ „Княжеска“ 1Ь 74, Вика.

БРНТИЯ ТЕНЕВИ
КОПОНИЯЛ —ЖЕЛЕЗАРИЯ
Т»я«гм. Тффффм

ВАРНА

Разполагаме с постоянен склад ма
и
КОНКУРЕНТНИ ЦЕНИ
Ъ*Ф^. МЗСЛ1 джрнвчи И СуГХМ-’ЯГ. яяеммг В4»«СЯЯ
•сячкн ктчссп». яяауяя турски и мврсилскк. калай,
' бшао тгяске, циик, Авмариол, гя«адая. чеяя*.
иелен клмак), сота каустик и биклрцоб*т, коло
фон. спяща, алкжй.^аирв-и, ъжиапи. парафина а др
Очакваме на пат гмГтд*» оилен чешит, масла
л>мс'Нояа сол. енн намич н рафнм, чер пипер, чер
на и галванизнрама ламар^яа, стипца зач*а. сяра,
•бе*ир. сяола. бляпк. боя я дру/к
Димим зя «сеона фабричен гклад па копем*
н*чня гкАтен 1кшнг.
Гатам яугреда за строене и тухая.
чЧене-еимдге -идй деиоснм.

ХРОНИКА
Румацага —- арангвф^тв.
иоато от аекодко дма а ересгушени ■ градовашеттото. по

» •>

ояската мреш м Самохаало*
м 15 тото бидоха откарали с
страха до караятшпт». кадятпроааего ям с аораход а Ца-

1иШ

М СГОДЕНИ
Варна. 14 май 1922 година.

автоиобилен мотор сис
тема ..Ваидерер" 16

конски сили. Спвразумеиие упниа .Преславска* — № 3 — бржсиар
Веене Яяексвндров219-3-3
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ПОЛОЖЕНИЕТО

- Гайтанджиева

ЛЕТЕН МОДЕРЕН ТЕАТЖР =

х

че

Ншптимьа

м щт

венчани на 14 май 1922 г.

№

ЕВРОПА «И.

1-90 и .маре™ См

Лааар Драганов

Г-ца

|

Ежшш! тишшпЕ! игли»

и сак. година 180
■и; зя 3 месена 60

ма

ЦЕНА 1 ЛЕВ

214_1_0

СОФИЯ 14 май. Сжсбщават от Бумурощ: Открит бе аа говор иа коиуиистите
революционери
срещу социалистическите
водители намиращи се е Букурещ. Браила
и Гатац.
Под алипиивто
ките водители а Р
още гоп«ма част от раб<
го, оби до диас пречи иа ко-

комуиаастмчесии акции и стачни.
Атентаторите определени да иаажраиат
убийствата иа иаколио социалистически во
дители в горните пунктове са били откри
ти от родили сайта полиции. Голема част от
тех са заяоаеии, а доути избягали а Русла,
Открито било още, че комунистите ре
волюционери
получавали
инструкции
от
Москва, тоже и средства за организация и
пропаганда.
СОФИЯ 15 май. Имли.радма-та <
иа
са. Синод се откриел днес. Ще бждат раагпедаин два вж проса: спора за р«тежите
гори и яа отнетите мжиастирсии имоти.
Синодалните старцм ще преценит дали
аиноиожияте отстжпки по ажлроса за рг
ските гори биха облекчили лоложелиаго
на БжлгКфнп.
Слиоджт ще отхежрли аитжт ва отиемдие иа мжмастирсмите имоти.

рвграж. Вчера ао обед водацнята ао «раждаме арестува

«колко руска офицери, кои
то без ежлротая беха отвеждат а градояачалггеото
Сагмеие една телеграма от
Плоа;
м 17 т. м. а града аи приетшат ученици скскураиаатв от

елшата гимназия.
П*адшшаи В Ч»аа и от
биването иа ореховата грудо31 аа*.
Ваесто хосегашиите дейстаитедяи члевом яа вариеискятя тире- века камара, които са
осиободсия от таи си длжвмост — п. Димитро» и Ас.
Ючормаапгя са назначени : Ди
ма. «р Заяде» от Есяя Дху
ма» я К. Мачолочи шивач от
Варна.

ПяМп • м. ,4 Смтади'.
На 14 срещу 15 т. м. яе*
изиесгия крилия с* обрала Тохор Б. Дасразоа м ул. 9§
Септември’ .4* 34
К,<адшгге
биле забелемии като преска
чат оградата с плячката.
Задигнатите яещя влздимт
ял около 15 хил. аа.
Крадците подплашена от ви
кат яа стопаните иа кишата
потжрсили скривалище я фран
цузин» пя-сиоч на ул .Шоп
ска*. яо такмо яаезля а дво
ра били забелязани от нощ
на» пазач иа пансиона, който
км извикал: .стойте коя сте
ме? Крадците остават плячката и избегна-, но след малко
се завржшет вкоржженм сна
мляа като иу казяат: .сега тя
кой са". Здвлрзм сс бой с
клмкяи до като «А пасае раз
бомяиикте «мерила м нуждяо
да си отидат.
Вещите сутринта бали пре
дадени иа пострадалите.

АТИНА, 13 май. Спад едно моицио
Сиощя .Камерния театар"
телстаото полуг жа За. Недей представа
ди мие иа пар!
га
I с небивал успех вря препил*
ни недоверие с 190 гласа.

МЖШ ТЕАШ НА Г-ЖА ЗА. НЕДЕ81
у

ще представи този

•Р •

Ранков ва прявв

1РГ-Т0СКА

I от В. Сврду.
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Ь«9В!В в ввспмвврвввта вгвкцв*

Г^ч

*

Стр. *.

;
\

„ВАРНЕНСКА ПОЩЯ-

«ю*

АТИНА, 13 май. М-р председателя Гу- бжд« подкрепен от малкото сжглашемщ
яаряс поднесе вчера на краля ост ката на което ще се противопостави на разисква,,
кабинета. Кралжт натовари пан Гунарис да то на «ж просите м границите и малцина
от екс|ЦА
сЖстави нови правитепстао. Камарата пре вата. Барту ще иска е
осмя художествен театжр.
ти да влизат само сжюХн. и неутр. страм
Играта на артистите бе до установи ааседанията си до сжставяне ма
3
бра ■ художествено прзадвва. иоаота правителство.
ПАРИЖ. Според московския в. ,,Правда
Личеше ся, че «месата е от
ГЕНУА, 13 май. Рожжнсиип м-р предсе петролните
в Баку са в яламацм.
брава и старателно подготвена. дател Братияиу се солидариаира иапжлио
Г-жа Недева с своега игра с фраицуяиата делегация, която няма да
подчерта още ведваж вред участаува а бъда ще в комисията по рус
ВАРНЕНСКИ ГАРНИЗОН;
адмириращите в мряенци, своя ките работи като недоволна от руск. отговор
несжмнеш талант. Г-в Гевков
БУКУРЕЩ. Лупта помества едно оплак
даде верва ос* холоанчеаса
кгря. Правдива в силна вгра ване на ед-н добруджанец за терора и гра
ом дадоха в г-ца Благоева, г-да бежа упражняван от тамошната ромжиска
Ллексма, Т«ш«о« ■ КСТЧ1Ш администрация. Анонимния писан изтжкаа,
че ром. чиновници считат Добруджа за дой
№ 300
останали.
Изобщо .Камерния тевтжр на крава: от префекта до последния нада
,
рим
постжпвалм
с
борчове
на
служба,
а
на
гр. Варна, 15 май 1922 год.
иа г-жа Недева е един театжр,
пускат тия последните след кратко време
с бждаще в страната.
Довечера ще представи с милионни богатства. „Лупта“ заклучава,
Обявява се на интересующите се, ча
че този режим не предвещава добро бж- на 25 май т. г. 10 часа преди пладне п
„Тоска* от В. Сарду.
даще.
Гмееото дело иаГлааока,
помещението на Варненското Окръжно!
БУКУРЕЩ, 16 май. В-к Чнкзго Трибун
по което са прввдечнн като
Финансово управление ще се слстои до-1
подеждкмн повече от 50 душя ежобщава от Лондон: според иай-положителии сведения от Берлин бояшевикмте кон броволно спазаряване за доставянето щ|
ятаци, укриватели и пр иа го
леми* разбой , понастоящем центрирали големи войскови части срещу частите от Варненския Гарнизон необхо-1
покойник ще почне да се раз Ромжиия и Полша и че след 10 до 16 дни
димото месо за срок от ! до 30 юнн т, г ]
глежда отТатар-Пазарджяския войната щела да избухне. Ромжисиите ве
1. Агнешко 11,000 кгр. за около *
стници, предавайки гормкта телеграма, счи
окржжен ежд ва 17 т. м.
тат а за една политическа маневра от сж- 165,000 лева.
■ то на ярдвоеддмто е по аетска Русия.
носело сведения от затворете в
Поемните условия могат да се видят 1
страната за числото на оиня
Цариград, 13 май. Сжобщават от А гина:
затворници които са оеждеин правителството на Гунарис, за да се закре всеки приежтетвен ден в помещението!
от Военните еждвлшца.
пи иа власт е дало бързи нареждания на на Варненскотото Окржжно Финансово!
генералния щаб, командующ войските в Управление.
Кораб .Нам Вазов*. На 5
тото в Бургаз е осветея мо Анадола да аапочне военните действия сре
Залог за правоучастие в тжрга се ис
щу Турцнн.
торния кораб .Иван Вазов*
ка 5"« от стойноста в банково удосто
ПАРИЖ,
13
май.
Английскиа
крал
прис
Коягросхт ва шшалидАсе
тигна в Франция и направи преглед иа по верение.
ще се ежетои на 28, 29 того
зициите иа бившите фронтове, иждето са
Публикацията е за сметка на пред
» Рус*
се водили по сериозните сражения.
приемача.
ДЯОО пристигнали от Софии
ПАРИЖ. 13 май. Французин* печат, ма
набрани балетна артисти на
нто и голема част от амглийеммя считат ру 2»-'.—1
чело с прима балерината от
.Руския балет* Ек. Лореи. ския отговор }а незадоволителен и даже
Руспарско Училищио Настоятелство |
Тели артястн ще дялат на 18 безочлив В ежбота комисията по руските
т. г. в театжр .Раикоя" само работи имала заседание за редактираме иа
(
ионтра-отгоярра.
Ако
в
комисията
се
пов
ОБЯВЛЕНИЕ #е 13
една балетна вечер с извжмредио интересна програма, сж- дигне ежпроса па границите иа Вилио и за
с.
Руслар,
14
пай
1922
година.
ежетояща от Некодко Капите.-- участа ма Гапиция, джржаяите от малкото
Русларското Училищно -лстоятелство обявям,
• ни балети, катс .Амур и Пен сжгпашатие щели да напуснат коиферицияна интересующите, че на 35 май т. г. в обшинско$
лив* от Чажковоси. „Текста та в Генуа.
на Колумбияя" — Страж, .Зи
ЦАРНГРнД 14 май. СъобщЛаат от Бру то управление ше произведе тжрг с явно наадав»|
мата и ветжр* — Тлазуков, са, че гржцките власти насила заставяла ие за отдаване под наем на три парчета училишнА
„Любовта на Пиер* (комич. мохамеданите да подписват петиции аа за ливади за време една косидба. нахедяша се в зе*|
балет) .„Ревност на мексикан пазване гржциото управление. Джандарми лншето на с. Руслар, а именно:
1. Ливада а местноста „Върбата* състояща а|
ците", Ферашоре*’ — Рубш- ходят всред населението, за да вземат тия
1
щаин, „Клзлчок*, кавказки, уаереиия, заплашвайки, че който откаже от 10 декара.
2. Ливада в местноста под и над шосето с*су
*» еврейски, аиазонски н друга Аа подпише ще бжде заточен.
танци. „Софийски крнтяци в
тояша се от 10* декара и
>
ЛОНДОН, 14 май. В-к „Дейпи Мейл“ еж
3 Ливада а местноста .^аш-гечитхУсзстояшЦ
•-« .Ууро,- .Ден. -мар- а
.Доре“, .Лрепорец“, .Диев общава, че между Германия и Русия бип се от 8 декара.
„Ново Време" дават най- подписан ,чов договор, който предвижда,
Първоначалната оценка ше се опредем :т1
ласкавате и ажзхитителни от че аио в Генуа не се признае руското пра тържната комисия. Залог за правоучастие в търпя
вителство,
болшеаииите
ще
мобилизират
зиви за талантливите артисти
5% от първоначалната оценка.
на руския балет, който е бил срещу Полша 18 п. Деви,чи и в девизиГ иаРазноските по публикацията са за смени м :
даден с небивал успех 4 »«ж- Валерия. Германия се задължава да снаб наемателя.
л
ги в Народния Театжр, не се дя Русия с муниции.
230-1-1
От Настоятелство*» ]
слииаеваме че и варненцн ще ни
и* Пт"УЧМ от РУ«"» 20 воемпосетят предстоящия единствен ни параходи. В-к „Таи" пише, че е«иа рус
ин дев.зня в воено време брои 45 хиляди
Варненско Градско Общинско Упраапе*— I
свектакд ив балета.
Иво конника’ Ри"""* К°ИИа
™
Ру<ия
Разполага
с
21
конни
ПОРТФЕЙЛ
ОБЯВА № 10557
девизни и 2О0 хиляди коня, на първо вре
кожех тжмао червен с аа
Варна, 15 май 1922 годинр.
ме Русия ще разполага н, фронта с Зми1
лични документи на име Г.Ж ли
.на души.
Павловия фон Рейер, беден беОбявява се на интересуюшите, че 10 дене * |
жеяец, мгубен ва 14 май. Мо
Й' В'К ”Е+' Т‘ Бапка- публикуването на настояшего в .Джржавен 5^ |
ля. който го е намерил, да за- ниои^пише Тяп
джржи парите, а портфейла ка
7УРЧИ" ежобщипа иа силите, ник* до 4 часа след обед в помещението на Б*
ненскотото Окржжно Финансово Управление ш®6
то спомен, н документите да
"а ЦаРягРаД ти ще иска
произведе тжрг с тайна конкуренция за отдав^
донесе лвчно или ишрати на
мпп<^ ■
> Турция
Тчп
*а
ПОКРай
адрес: ул. „Храбри" № 4 дом включва
и гр.
ОдринМарица
Сжишяи да на закупуван ежбиране таксите от театрални пр*|
Кушев227-1-3
ставления,
забавителни и увеселителни завед«**|
и'юг^авияЧвпо’РвГОв0рЦ,в —®жду Италия
свирачи, певци и пр. за време от сключване Д0*1!
МОДЕРНА
вора до 31 март 1923 година.
Приблизителна стойност 48.000 лева.
стми?иНт1Хче^в.^Г,ДпГ,Т.рН,"ктед
Залог се изисква 5°/о в банково удостоверели
ЯЯСИЧАНКА
Предлаганата шфа се указва годишно в офертя^
■ИПОТШ1Т 1ип,и,И1 да
иа разискванията, йоито и^ "т,и., п "
Тжржните книжа сж на разположение
яийти сан ааагаитни даасаа
подкомисията на Руските рзбо“ До и”то
ааспоаа. Са.ааяа хатаа .Лази*
щинското управление всеко присътствено вре*»
от италияисиа и английска страна ще се иЛ в аен5 на търга при тържната комисия, като к<
атаа МВ На сацаа адрес с, арадааа рхааа
ааиаах 232-1
ш.Гс^-ПГ"2Не И* рази<чваиията Барту курентите съ длъжни па се съобразяват с чл- '
от чроджпжав» 125-148 от закона за бюджета, отчетноста и п?
едно «(шж,".4?*™ * “«"лючеиив само приятната.
Печатница .Зора- Варна на
на едио заседание за личвидираие. Той що
528 -1-1
От Кжвтстз**1
кея сиоя, драката В нок
тите на живота Пост»■та бе 00 тази аа коснои-

Обявление

Кшш цщшш и ишп Спра

ДАМСКА ШИВАЧКА

г
IV.

Вария, 17 Май

го»

пощя
ВЯРНвНСКТЯ

1Ш*И Ь И.

Е1ЕШЕВЕЯ МММНМШ ПЛИК

•ешнтиииьа

* по 1'30 л.
лев на дума.

(учителка
— в —
(касиер в Бжлг Пярахляо Д-во)

—: СГОДЕНИ
Варна, 14 май 1922 година.

БРЙТИЯ ТЕНЕВИ
КОЛОНИАЛ- ЖЕЛЕЗАРИЯ
ВАРНА

Разполагаме с постоянен склад иа
КОНКУРЕНТНИ ЦЕНИ
вефе, наела джрвеи» и сусаноаа, аасасмн Воассас
всички качества, самуни турски и марсилски, калай,
било тенеке, цивк.
рина, гвоздеи, челен, мчна
(велен камжк), сода каустик и бнКарнобат, калофон. (вети, вжжа, вжрви, канапи, парафина и др
Очакваме иа пжг гаоадаа вжиен чешит, масла
лимонова сол, син камжк и рафия, чер пипер, чер
на в галвавшшрана ламарина, стипца, зачка, сяра,
безир, смола, блаяк, боя и други
Двмвааа за сезона фабричен склад на консигнациж ожлен чешкт.
там I■утаим и строеве н тухла
Цеаа
о вой «кисне.
2И—3—3

ПРОДАВАТ СЕ ™**

1

стяост .Ачялар- 45 дек. 20 дек. необра
ботено 26 дек. 17 год. ложе. 2) Необра
ботени: ,Си. Никола' а
ден. от две ча
сти, разположени една срещу друга Евксииоградско шосе. 3) .Манастир*, б дек.
4) .Рупи*, 3-8 дек. 5) .Са. Няиола' 3 9
крайбрежно. 8) .Са. Никола*, 4*4
деи. 7) .Сотяра“ 9*9 деи. 8) .Сотире*
4*4 деи. до чешмата. 9) Праздио место
ул. .Царибродска
при .Хотел Бжлга
рия*, НО ив. м. Ю) 4 дюгеня масивни,
ул. .Панагюрска' К« 27. 11) Кжща с дю19в--5-3
гои, ул. .Княжеска* № 57.

Споразумение ул. „Княжеско" !Ь 74, Варна.

пишш I киши тини ши
•ми*. 1-ц 1шт. II. ]2,100,0011 ■ освен резерв, кшш,
фштр. СОФИЯ, ул. Леге 2 — Кми ВАРНА. ул. Царнгрндсва 27

V

СОММЕКС1А1.Е 1ТАИАМД
У ВАПСА
«аги 1Ш ШШМ - №аш Щ1Ш4 амш
Лмтазаа. ИИЛДНЬ. Каааааа ■ ЦАРЯГРВД, ЛОНДОН,
1Ю|(№М| ДО няоиом ■ праацааай. гредеше «• Италия

квш г 1ни [нмкШ Мий
• «1

•л
СеНФЕЕЕ!

!*

иия, Иеяумвшя,
I В«ягм, Бр
■8РЕОЕЕЕДЕЕТЕ ■ «08П5* ЛФРФМИ1.

Н1ЖРШ1А ВСИЧКИ БАИНОВИ ОПЕРАЦИИ
■■ шеД-немоеме услоеая, мата е
Иикарссе и шнонтирняе на начин н Д[>ГМ тлрпжнн довунеятя
Изплатим и измвдне не чекпне срещу Бжлгарчи и чужбина.
Писяеииа N телеграфи чесхи преводи.
Влогоас 1»'кЙЯкТс5>НИ СМЕТКИ по спордзу!Н СЕМ1
Влогове по СПЕСТОВНИ КНИЖпИ с
годкшне лихвд
СнЕцяалнв стокова служба: докумкятн, кредити, аараяитин и др.
-тммн ■ лем ■ чуждя аиутн.
■вачин аадажаая
щу И ▼ а а а я —

тпгаг

4

1

—«*-

яЬттИлпншааш )
САМО ЗА КРАТКО ВРЕМЕ

П|ШШ Ш

.*

I а стаил вели Слвдаара ■
I ЦП и п и^шп си и вре*
I *«■• <Л горната фара*

(Телеграфни и телефонни сяобции*)

Г-и Александр Георгиев

Твввгр. Т«

X

ЦЕНА 1 пея

положението;

Г-ца Ружа Еатммова

I

7

Т

СОФИЯ 16 «ай. В канцеларията на саетня синод а получена телеграма от егумеиа
на Рилския моиастир, а която последния
навестява, че на 15 т. «. стражарите изго
нили «оиастирсните работници от
1ТО И
ливадите ма аоиастира.
Телеграмата е с копие до председателя
"• народното ежбраиие и министерския сжт и истжква щетите иа моиастирсните
имоти, дарени от Бжлгария и благодетели,
запазени от султаните и гордост иа Цар
ството. В името иа историчесиите заслуги
иа «онастира, моли се да се спре разграб
ването.
СОФИЯ* 17 «ай. Руските гвяаврвли Кутв*
пов и Шаитилов днес бидоха •истервираив
ва Цариград.

«•леемти ЦС 1

~*=
,237-И.

ХРОНИКА
»• ■ Софи се ШОПОВ п за.
гребят пресита есета межу
улацете ,св. Каро а Метеш!
з шш ИС Ксалоасилта реса.
ишто а аекду утпноето Л
Петаов" а градската , Ш1
Полацаата «отречал. и
те се
Жн-

Яувдсбджг*!! ара
осрх. ежа а аам остааата,
“* и заспа ребоп. Остаааого ву е проста
| сра оар.

СОФИЯ, 17 «ай. Според с
та ма
правителството бжлгарсиата делегация ща
ма да тржгме от Геиуа иа 17 «ай или иа 22
с. «., ако непредвидими обстоятелства на
ложат иа авииистрите щели да са аабаяят.
БУКУРЕЩ, 15 мий. Вестник „Джчик" пе
чати следията телеграма от Геиуа: мемо
рандума предаден от Бжлгария до геиуезяата конференция ежджржа пет точни,
които се отнасят до риароре, третираяето на Бжлгария по илаузите иа иай-облагодетелствуяаиата страна, праното иа Бжл
гария да има иалаз
Егейско море, протекторат яа малцинствата, удобряваие иа
един международен ваем.
Италианския м-р ма яжмшимте работя
г. Шаицер заяви, че яаято яжлроса аа
лаза иа Егейско море, тжй и този за
цимствата треба да се езеаоат под а нима име
м предложи да анеиат тия ажпрося а поли
тическата подкомисия.
П. Жорж предяви иска
, щото пжракя бжлгарски м-р г. Стамболийски да бжде изслушан от комисията ло тези вжпрося.
ПАРИЖ. 16 мий. Сжобщааат от Геиуа:
Конференцията негласно се приажрши.
Л. Жорж заяви а г черта, че конферен
цията приключва работата си а вторник,
ако не се постигне спорааумеиие вжрху
конституирането иа експертната комисии,
исичкн кржгове единодушно удобркват инициативата иа г. Барту Относно аятиаиото
участие па Америка в експертната кояисия.
Американския лоспаииии бе иатоеареи да
предаде е Вашингтон желанието иа силите.
ЦАРИГРАД, 15 май. В-к „Еф. Той Балиаииои" ежобщааа, че в Гжрция била провжзгласеча военна диктатура, която била
лодджржана от лракителстаото на Гуиарис.
Сжщия в-к ежобщава от Рим, че Ленин
иапратил иа руската делегация отговора па
сжгпашеисиия меморандум. Ленин иска не
пременно Бесарабия да се даде иа Ругеия.

Ло

I. чв гев

не в;

да щтела
от

Р«д

и

■коте

Поарям • П)1Дб« е' туК31
СЯбшрШЯС С7ЕГИСТЯЧЕСХК СЙЦ6

пеш 33 средното прсззиодстно
■ взрепо го през 1975 г.
8м/мдедам
• I

ЧФйМф.

I лV

«рвв мита. «са сап
е бал проазидеи вшт а с
бала устроим азложбе аа
работената прсдястз. Курса се
е посещавал от 37 редоааа
слуш.телка а < зсвлршал пра
ас! баещащ резултат. На г. г.
лектората бало устроезо тар.
лсааето ауреа а аа* аноро
среяе ш ародашя
16

шв.
Вдмбммямт гоату .Ода
та в Скез* та резшяорсг■ото яа г. Пеачеа. уенлево репатара .Каяо-Градеша*

ЯМИав
бдлгаусао д-м

■
урмаат

м

ден ела обед членовете на
спомеяггнге д-м, кегго ■ по
канените гости «е нмрмит
■мед до Дшшр тем, где-

ШШ КАМЕРНИЯ ТЕАТЖР НА Г-ЖДЩ, НЕДЕВА —^
ще представи тази вечер в салон Райков за лржав лжт

■

1В/^ЗКРВеЕНИЕ|
| Драма в 5 действия по романа ив Л. Толстой от Анри Бягай. Н

Печатница „Зора11 — Варна.

Б.лет» В кестнамрсхатд агент» *■ 6«,»р«» .Беи*»'

Брмко», който с своята
■
реч поздрц,
Гиин
* Щ
му векс* вт
т« обаян,
«а
та се не сРД
м реяшйора г-я Щ
Я*то мм веколко* юпда
мм на
«ря ся
сц
дейяяет ■» му подаря по
чай 30 гидяшяата му Д<
едяа кугяя _ ------------- с_
че дало. Г-я Пегжр Пя*вгг. I
(артяст) поднесе от ямгто |
трупата от общ. театжр ,д;1
тотото я прочете Артаст» 1
от сжщия театжр са ежбр» 1
1.706 яа. с която
яа г я Гаядеа подаржя. Арга|
ДУ- ката М. Масайлом
' Гаядеву от името ■
тмте яря общ
ГЛЧ>
букет от
Г-я Гаядея изнесе ролята
на Македонска тажрде ашлучиас

то* а

ш
ЛоМШ м Мжшга.
▼<

ГЕНУА, 16 май. В * талия меките кржгоме
«е нриа факт*, «се едни от де пея отговор

С.

то
си от резултата яа
«а преврати без да се е пос
абМбото споразумение с Еусия, ИтаИМ иема да проджлжава да остане в не-

В «ай. В средите ма малкото
силно разслабваса забелез
• ИВ взаимност а едиииост. Раз1Та се констатира по вси
нца!
различи* диктуалии от противоречивите ин
тереси ма джрж леите, които го ежетавкт.

СЯО

в

яжисяото заето
Г-н Мота

Г«
Г-в Ьарту
ее о
ху чл. Ю а яа
те
моите а

Д» ••

Г-н Варту и
«ата
и се
СХ1

ПАРИЖ, 15 май. Слоред едно атинска
СЖ общение Стратос е прием мандата да
с жетви и новия кабинет. Теотокнс заявил.
ЧВ е Вил помолен да приема портфейла ма

ЛОНДОН 16 май. Сжоб. от Генуа : след
яоито траяха 7 часа силите
яояференщлгта вжшриеха една релжряу процедурата, иоято ще се
следяа при раяглеждаието на руската про6леда. Плана предложен от Л. Жорж е
фМт с Сжщественн мамеиеиия я подроб*ЬОГИ. Силите представени я /вира ще
СЖВерат на 1б юиий а Хага и ще избщ
Т
КДЯя комисия, която ще ги представлява в

в
с,

• а
фапад

. Ст

г. ще ое пи:
шолшт ---

„ТОСЮ1- «ш
снощи с голея успех от тКа с
мерния театжр - и г
и
Недева. Местата за театлцра * ма
партера беха првкжртеяк
Я1
крез дени и
де вжраа
я кая лш С

_______те делегати. Силите единодушно
вжзлриеха идно примирие от три месеци.
т« ни поеаолм на комисията, която ще
в Хага, да рааучи руския ажпрес.

С рмигт. як г жк 1
г-жа Зд. Нелеп още
годкни подчерта -седжкешпт
ся ддрбя. Тик е корящата к
роля
Варнем а
бЖдс чЪствуаля» с сдяе
СдМ прЛаши; зл «кусттого.

ПАРИЖ К май.

Сжобщаяат

от Генуа :

у*м Д» «а отбележи, че лежането на г-н
«арту се набра Хага лято Седалище ла експортната иомантия ла русялте работя.
ТТДРИЖ 15 май. Сжобщават от

Генуа :

**°7*д американските иржгеме лраеител«П»Т° На Сж е динените <Мати било равно|ТО1н€НЪ да пркемд сжтрудиичеството
Сфоиството на Русия, което ще се проскжршкзна на генуезкагта кон
ференция от екстериата комисия.
ПАРИЖ, 16 май. Сжобщават от Генуа*
Ждсгвме разговорите, които се водеха
к П,|й Обяд между п. Жорж и г. Ьарту
еероятио Франция ще получи удоелетеовение победните три точни, които се сметат
Хйтъ сЖЩестаени и по конто т* ие иде отстжпн: 1) експертната комисия не ще се
***"*4" ?Т "онференцнята, а от прааител.
егвата. 2) комисията не треба да бжде
н ДВ приеме кзедмаж участието иа
ч 3) тя ще Тфеба д. иядааа само пре>жия бе» да взема решения
сажреввщи
в и телете ата.

си—

к щт !*а

ШжАврм-----------------а
Ню-Йорк .
ШЙО—-4
Яоадок
605- «В9 -]
Пцп.

На»

Ииш
Цкрегрм

жь

711- 7*4
*Ж0 «4
3

«г
бре художестагиге уаюя
.Кмермя «ггжр- от ;ие
М1те гое пиеси.
Дозечер. «к се

а заседава никоя сила ие
отделен договор в Русия. Таяжа договор естествено ие е бил сключМХ ЧХяеи между силите свикващи коифе.
реицията. но той ща бжде внесен днес а
*=ХХа подкомисия и евентуално разучен в
ф|Ио пленарно заседание на конференцията.

«веся

Гмгет. е

КЯМЬИО СКЛЮЧЕЛИ

* йрсия. От своя страна Русия
делегати или една комисия,
ярядетааляла Русия. По този на■ее етстрамааа опеяицията яа Франция,
да заседава заедно с бол-

И1

та

*
иф-

ПРИЩКМ II
Ма 13 т. а

зечертя

«
%

§В*6рМ1 Р
Дмвс, срежа, в
1*4*0
нея дам. Ме геяорм г-я Ит.
Сянуяярбв.
рани*
ня пни: Яоаидмпг дчя и

<К

ЯГрВМОГ?*

яя 1<
• с»

«Пропег* Ю М.СГЩГ1
г« Из

«

рита; • • петжк т 16 ще »• ?ргмдя
говоря Г1рот<шсреа Иоснв Хр
1а аагуйе. щпдщ.
Кинбуряя м Ш тя «—щ
■ет теле^е^л
йвяятчй
о* а «лика ся! ши ее Г.ллаит ;«)
Нячлло тлямп 7' , ч *гчгр
3
71. Вход албояем И белпяггж

!
1
М

ие

се

сетя

ТММ1ЯГ яя см>р1ея ауб ^Исбслетяа евчяр Дшрскштз
*. имам яа «ар* я еяоргяо тур*сн«ся0
те щРуеегя ймег* т мел*
.пряредт*
га* ЙМТ
черяенят* и«[« » «Чои,
сжоб1дям( че предстоящ 1/а бе
Клруял-а е ь*гл
лели яечф ще бжде- посве
Трудит
Л !}*-■
тен* »*а центрялиите
на
Прекиза. г _
доблр»
руския билет: г*ям Л*реж
»-т.
т. Дакс и м-лл Сулейан» ва К.« « 3. и йо г вюзг
В -ц) грлмяга еднолктии бв.-^тя 7»*«Н ВПТЛЯ|«Т С.
ог Ч •йковсчи ['ладуилм. Щра
ус и др., рах бе <^еох. рах сжгтоя *»е се езеяи
с
<1е 1го»5. интермелии и др. тддщдтд I 31^. Пнеткиким
• м
Биле ги в бирария .Кристал*.
Мси • *й,им. —*
Бенефисмата
• 71
/Кивот* нл нашите «туден
М
Е Сал.-чп . Р».та■ ю 14
те е Виена е бил почти не- •Д* СТ ЦКД!
*** I
V.!
в*»м >жс.н; мщ«)го с обелщ-. адк
1ав1
,ХМияа#к*7о на аясгриясмв га кро ^•^ве". ее саччяй
2*>'
■ 41
те цеяяге на нвй-яеобхбДмчи Дкилшяи* от
продуиги бмля увелшеян до гнета Ц П
баоюсловност
Слм г а Г<

:гешшта:

•*

яитеейп

Цнеита

в

писмото

димм ацмя и г:_
които визират Фран%**» която която внеса в
преговорите едно
Аскреййо жгланме за мир.
_ +Ш Де Факта н всички негови
Ш ЯЛ г. Бярту след като

«ч»т*и и т.
САМО ЕДИ*
.1
1

иллеги
предсе-

дежуч^гг» яа «Л "г
са цдревищта яма негой от Млкедивося.
Ни
Фев РЯйем 6*де*Г
През триата «ежду Ш я
«еио-чко дни явяеж* пте*»»га.
яя и гий *
IV действие пр. бури .. «■ ий. го е
и *
ните цени са низки.
дккект. от сгрдм ш п^скс:Досегдшикя чпен и. ущб
вяч комитет при м го нл вро. с.
1ТК
иж у» .ЛрЩр.* » *
яетата ежфекдигии, ян г н цленята Гаядев а га капа й

вмети вечер

ОМЛЕТИ: АМУР И ПСИХЕЯ.
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Д-р БОРИС АСТ1РДЖНЕВ
«минет н шиш щ юмигап кил
еяисти квартирата и кабината си а ул •-* „Сми
т»иир»1и М 4>
Приема болни от 2

Мен тш« Ь 2Л

ЯЛ. «ВЯЛраТРН С а
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близо до тАргоаското училище.
в часа след обед.
201 -5-10

мЬцщНЦЬш
(Впиша ..Сила")

иа ягжи на улицата! „Д-р
и „Паиига“. Слоразу
а сжщвтен;
ма—! —I

ЗА ОДЕСА
. ПАРАХОДА „АНАСТАСИЯ11

заминава иа 28 май от Вариа. Приема стоIисери I—III влас, колеги, писма, па
рични преооди и др. Сираииа и поржчия при
1Тора Й. Н Константмиидис от 9 12 и 3—в
ул. Преспа вся* „КАНТОРЕН ДВОР“
248—1—2

РЕСТОРАНТ

и

БИРАРИЯ'

.

„ГРОЗД“
От 12 т. в ее пара реетердата ари бирария .ГРОЗД*
аад аещата р
дггве аа етелечиея шеф готвач.
На»дяк Иа Лааачаа. вместен иа аариеиди а гости иа
Вараа. атлвчм арагвтмиите ти ег нега астаета. им
те мдиалаадт * иа» азасяжталчяте ачусеаа Гетаа ее
аваагя е ерееиа е мрееаачестееиа вродуяти. теч» ее
■жреваечестесае аермеисае отлива** ааае .ГАДАХА*,
мтуралая аестиа е яжраеиачестееиия вам. иип м
ри ереестдр от небрани
ауеаа иа саара Веека вечер
ервестраити, «вето е евеето имжмеиее иднмма) е
мй-еатдиченв» аумааляя ваус
236—1 3

Пжрвия пороход ..Ловчен ‘
ма Черноморското Параходно Дружество
(под италия меко знаме) замина а чера от
Вариа за ФЕОДОСИЯ. КЕРЧ и РОСТОВ.

На 25 Т. М.
„ИОАННА“

втория
направи

рейс ще
параход
1-2

14»

за сжщите пристанища.
Справка при А. И. Манов, Агенция Радуцки.
5

ДНСВНА

ПаЬТНА повиност
(мЦаш, ча «тарах («И -ПДТНА ПОВИНОСТ’, пан
та да умсиааа граждавата, падмклв* ч* 5 диааи.та
адХяа ааааиаст м 921 а 922 годааа Срв«а »а 920 га
дава а да 27 тата. Бирота са ммдш •
чу Трудааат» Бира — Градена
247—1—3

«М*
Таатдр

I <

Пятжр Тодоро*.

ПРДЗДНО УРЕГУЛИРАНО МЕСТО

цп. „Сжбориа“ 900 ив. метр», между «жседм: Н. Кисели Юшелис и Икономов се
246-1-5
игодаие. Справка ул, „Сжбориа“ 14.

1ю ятмртжк, 9 ч вечерта
I ши „Райков“ само една

* *

ХРОНИКА

ПОЛОЖЕНИЕТО
(Телеграфни м телефонни ежобщммо)

На 11
то ш< ирастат аа 1* ■ 11

Гопшш 81Ш

I/
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ПРОДАВА СЕ КЖЩА

СОФИЯ, 17 май. Днес преди обед Са.
Синод отмри своята наежи, сесия
ма
0ЯШЛ САМО ЗА КРАТКО ВРЕМЕ ВИЖ да обеждя и реши два галети и
ажлроса; спора аа рилските гори и пробиетата с мжмаст рсмисе имоти. Иа пжрео ме
I ая СТОИЛ КЕ1 С.ЦЩ. • Ш1ШЦ» м .рирцаи I сто председат. Синода, Митрополит Иеофит
1 ценя да аа аа<аа«та ш аа ара. сами аа «а аяаи I ‘ наложи положението иа теаи ажпроси, след
I маа ат гагата И»
237 2 6 I ноето станаха дебати. ,

ВАЖНО ЗА ТЖРГОВЦИ

=1

якянипгпп11

Иястет^гт в г,

ТгтарЛааара
аа

■втерас а са п

СОФИЯ. 17 най. В снош си заседание вишна
администр.. ежвет при ни вото на вжтр работи, сж-'Сто^ш се от главните секретари на вжтр и финан
соею министерства, н-к щаба на арината полк. Топалджиков глап-интенданти и нам. на полицейско
то отделение взе |решение. 1 ад се екстармират вси
чки руски бежонии
и. чието поведение би било паносно за реда и спокойствието в страната 2. Жмвущите в казармени пометения руси да бждат ра
зпратени из градове и села на налки групички на
постоянно местожителство, кждето да се грижат са
ми за прехранва си. 3 правителството да вземе
всички необходими мерк.1 за техното по скорошно
завржшаче на Русия, като им усигори превозни сре
дства до руския брег. Тези пжк. които желаят още
.сега да се завжрнат в Русия, тряба да ежобщат ма
ежответните окол. началници, за да се направи
обш списжк и да се приготви параход 4. Специ
ално за русите -в София предостаая се на. право
началника пжлна свобода на действия Ь. Прочете
ни са били условията ?а приемане на руските бе
жании ежветжт е намерил, че тези условия не са_
били никаква двусмислена конвенция между ара
вителството и руските пред гтавители. а просто усло
вие по което биитг. правителство се сжгласмло да
приеме руските бежанци в страната.

даг угрсиявв
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и*р«а аа I*. )• ■ у» т. а.
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цеди

ат]
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•враг. Даем.

ртдаца мжаа ааароос
цгяшт яоиаг
сте*

— тяо • сжржха. Щ* бждат
че/еяв а дм реферат». По
важшгте р<
д

АО

*

«телят» аа.
Д|

аи говора т

19 т. к. а
тата ■ лавуааеат! ая Ме П .
т. и е сеяни СМИ ри гогора Др Каасае аа теш ;Ха
гваеага ма

СОФИЯ, 17 май. С телеграма до щаба
иа жандармерията меним та органи донасят,
че са открити а Ст. Загора 31 картечници и
460 пушни с необходимите бойки материа
ли принадлежащи иа ив'ртируеащите там
врамгелисти.
в
ГЕНУА. 1в май Л. Жорж да да днес бан
кет в чест иа бжлгарския м-р председател
г. Стамболийски. През време иа обеда два
мата шефове разговаряха много сжрдечио.
Вжпроса »а бжлгарския излаз иа Егей
ско море е разгледан от делегациите ма
силите, свикани от конференцията.

Вход сяободсх.
.
ш* “ >«—« « лак I «.
са ял .Канална и
таи Недева. Ще се
.8 ааг ппв м
а 4 аейстааа »т Ка, Хаиеуа.
На 14 Лга кжи Г часа са.
обед. вржчаДкж се от да дева
та • тевтжр .Рааков* детом
аабаеа м Ш арлошаямв аа
жг ала ва

»

уа ,Ш

ПАРИЖ, 16 май. Един голей оржжеем
склад, намиращ се бпиао до Мтопзилар а
Леербихан еисплодира. Четири околии села
претжрпаха големи щети.

. М«рии Лушм*. вред цме
то иа Ил. Шотов, 0 го

ПАРИЖ, 16 Май. Отгоаора иа америиаиското лрааителстжо иа смюаи-чаената по
кана за участие и Хагската конфереицие
изтжкач. че Сжедииеиите щата могат и да
откажат да подпомогнат иконом. Руска,
сметайии, че ие могат да участиумт поло
жително в конференциите, моето а предо
пределена да срещне сжщите мжчиотим,
каквито срещна теиуезката конференции
вследствие проявеното поведение иа руси
те е техник меморандум от 11 май. Вашинг
тон. правитгпетат подчертава иеобходммоста Русин сама да приготви сжщестаеиавте
условни за собственото си ииоиоаааачеечо
преустройство, <аа което каработаенето та
относедна сериозна бааа за споразум
но кредитите е иеежзможиа. Америиаааско-

в.тетулеа ОТ сдяя фехосоаадве.
уу «араа яцаарг
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Обявление

'1*

гр. Варна, 17 май 1922 г.
В Дай. СжббщЙВат от Лондон:
- «ДЙМ аНпрос, г. Чамвя^
” ,*г. *я«цнилтн че имал
‘а*^.СЧ,0-*Т* м «А“*
I** » оалгка са Наос>ю*УА, 1б «ай.
..........
®"

п--------- г-"—» яа ктм
ржоотм, ИОАТО СА СЖСТАЯ А АТАрч

д. Вжт. Л
-----------1ТИ, ва бяжя

а Жорж

‘е

*» Г.

Обявява се *а йрояЛйвдйтвлй^, *
на 29 март и. г. е «9 чеса яре* *вбд *
Варвенскйго 0|фЖжпо 9»^йе<Шо УЬрвзле ние, щ е се произведе тжрг н& добро'
волно ежгласяе за нзеданего ’яа-200 д<"
кара мтвОн за Сено на добитдда &
Дружинйта Предложенията ма чюдху*
рентите «це се п(Л№И*г всекй ■&»« в.Ща
ба на Дружната и в деилт +щ ^дрг*
Разноските аа обйародвиие тКстн&О

и по сключвате яогаияйтж '5а 'Т№Тй
Па наемодавецв.
414-1 1
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Председателю

В 1Й78 год. «
бодем от адмо
потоците руска кржв,
та

'ВВ9Щ1 т»*и
• мгптм инКш (Л1ПТ1

Прхстяаш • «тра.
.ЯтШ
които бода накуппе-

кшл:
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тара РУ. Н. Коистаитиимдис от в-в и 3 -В
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е
юааше гласа ма Христа м общата вяра.
Готова да мбраам тажиото ммма по тя е
пжлаао доеарие праае гостоприемството ма
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бжлгарското насеубоди 04
русите, че с том
правещ кост на том народ факт, той ме а
би п
м предателството на своето
правителство.

•т И Па

хосемдетелствуво

Но ето, чо кови налитания мастжпват:
аа втори пжт едно Зжлгарско правителст
во тласка своа народ а ржцете ма руските
смжртии врагове.
Сввтжт а свидетел днес иа скандално
то тжржество на брост-лнтовск. предатели.
Подавайки са на нещастно внушение.
слабост, бжлгарсното правителство тжремI подкрепата ма тмРусиа, креатури
и сподвижници иа Германия. Тови сак»
има >а цеп да пожертяуяа
що е остеиапо от русмата

ма право това
, аж преки

Обкржио
от увфаха и клевети русе войски виждат нам се приближава мо
мента, в който ща бжддт принудени да са
сплотят около ма
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ЕЖЕДНЕВЕН КЯФОРНДЦНОЯЕИ ВЕСТНИК

МЮчкал;
~~=4 А1ИМИОТ1 за (М1
'гг=-‘ м 6 месеиа 100 лем, м 3 месец*I 60 .хпм. |~ = .

премести квартирата и кабинета са а■ уя »-• „Свяовското училище
темрмВ“ а* 4*
близо до Т
9д
201—7—10
Приема боями от 3-6 час* след

САМО ЗА КРАТКО ВРЕМЕ

]

[у шш опи

иа гдлмя а аша количества ще ■
изберат е в сладиаркада Дулча* I
иа СТОИЛ ВЕЛЕВ Сладкара а сладаледчав ие яровущайтя I
случая да еа набавите сел за «рая селена иа най вясяа I

«ма от горната фяуша

137-4 6 Я

ПРАЗДКО УРЕГЧЛНРАНО МЕСТО
>л. „Сжбориа" 900 кв. метра, между ежеди: Н. Кисели Юиюлис и Икономов се
244-2-4
■родааа. Справка ул. „Сжбориа“ 14.

и

БИРАРИЯ

„ГРОЗД“
От 12 Т. е. са атаря рввтераята ври бицариа .ГРОЗД*
аад вещата цммдетм иа сталячиаа шеф гатаач,
Найден Иа Пваачаа. мявестеи иа вараемм и геети иа
■рвгатваивта лвчив вт нега астиата. ааяВарва. ат
талиитя аяусваа Готви еа
те аадавааяват а
■ ВАравалчост
ярвдуяти. течи еа
ги а
.ГАДАТА*.
акреоаачестаавв аярмеисао от «кале
яоетиа в вереваачватави—
аувее иа «аара. Всоаа вечер мири оряоетяр ат иМрвиа
лваат и

вей-ааи

Приема

Ниш тШШ 12Я.

положението
(Телсграфии и

телефонни ежобщечия)

„КУЛИНАР“

ароджлжава да функционира ора

СОФИЯ, 19 май | .му м-ру председателю,
ще имаме да доведеш до
Ваше хмаиие
следното решение азето в конференцията
на посланиците в заседанието от 17 май т. г.
1) Оржжието находище се в руските
бежанци треба да бжде прибрано от вмпгарското правителство и предадено иа ликеоодациоиия орган, >а да бжде унищожено
и продадено при условията предяндеии е
решението от 16 ноември 1921 г.
2. Що се отнася до руските сдруж
а Бжлгария, те треба да бждат принудени,
манто бжпгарските сдружения да ежблюдааат аоеиите клаузи на ийойския договор.
Та ие треба да преследват
следовател
воеиеии
цепи и да
бждат
но
никакви
обезоржжеии
Молим дл ни се представи в най-кжеин
■жзможеи срок списжците иа оржжието
иззето от руските сдружеинк, за да можем
уведомим ]Л пункта, гдето ние жеда

Комунике но иеждународяата комисия.

орпчизацая

евтенн обядн: 15 лева
ЦЕНИ

-

п

ПОНИЖЕНИ

в който то биде ловеаиаио да отговори иа
решението иа репарациомиата комисия по
отсрочване плащанията по репарациите.
Джржайм* сметка за поетия ангажи
мент от бжлгарското правителство в него
вата втора йота от 12 т. м. и за доброто
разположение, ижм този аигажимеит, ко
мисията се сжгласи да подложи иа едно
ново изучкане исканията иа бжлгарското
пратите лстко за едио проджлжеиме иа по-

«9

Й1-2-3

ДНЕВНА

ПаЬТНА ПОВННОСТ
Сдейщавая, ча атврях Бере .ПДТНА ПОВННОСТ*. авета ща уласиваа гражданите. мдлеяищв ва 5 дававата
вдтиа мавноет за 921 я 922 гедвва- Срие за 920 годкт 8 *• 27 тото Бюрата еа ло.ащ.ач а «арката ера|| шу Трудааота Бюро — Градеар» 1»»т»р
I 247—2—2
Петжр Тодоров.
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подписка ва записваме ма яояя чиевеиояшмдмитори.
ва 3 месеца- 6 кесвподлмена еа хухае, от собственмо проподписва еа доставяне ие дере* еа

ш частмк

Е Пиза

а сдружение
с банки, дру

125—6—8

аевмкд

м Влмгарм.
ГЦ>астегнаха от село Кеса
рево. Горме Оряхово» В! дус дере» тора

от

свовта про

гвмяязи г-в Г еорги Лтаиагпв
в преподавателя г-в Паскалев.
Првегтиаха от
ската снесеш п

Поаавмчу

75 му
ше у четци ■ учиш — ек

скурзианте на чело с 3 у

тели от елшата гшг<
лен *
Савоубн.ч са е
с. Кадл-кЗо# (ароаязвЗсно) селянива Хр. Георгеа е

.4 1493 «а КраАбреяпвта Жавдлрмерийскл Дружим печата
но в еяВ
Гюма* ва
18 т. и. брой 361 • оограш
ио шаво, че тжргжт ще «е
произведе ва 29 март де ос
чете ил 29 мл*
ИомрбСЯСТЯП аа комувметвчесхяв коягрес ще одтуввт
по
75*/.

Тжрговкята между Бжлгария и Русия.
От най-положаателеаа

изтоннааас

се унндк,

че руския цеитроежк» (централата иа коо
перациите в цятуа Русия) и комисарията иа
•мнимата тжргрвмя са далаа представител
ството си »а целия износ и виос между Ру
сия и Бжлгкрася на кооперация „Освобож
дение” (комунистическата централа иа коо
перациите в Бжлгария).
Това е изежршеио пред вид иа обстоя
частни тжрговци и
телството, че мио

тслеграфо ющеяска в телефонпа станция вай клеао до Л
май т. г. инак постовете
ще бждлг закрит* безусловво.
Зарзаватдг Обрлщлме
манието па общямвта ажрху
факта, че сяекудаигв закувука> 1т цевата му.
Постшеим а Д во Малоелфдме Г жа Тодора Бедбером
подари едяо кгш, адвн бидшки
мио хляб ■ зеленчук. Г-жа X
Пашко за помен иа половинта
ся дАщеря подаря едмо влм
с ррвз. 5 хлебв и
Гшж
Ефтерпвя 3. Савова раздаде
ш пмгомцяте тютюм в хавб в
едяо ягме. Гос. Др. Ивав Еладоя
пожара ед»1 вгие. Настоятелс
твото сжрлечво благодлрв па
гореоомеватвте дарителя.

ЗАПОЧНА ДА ФУНКЦИОНИРА

1 Откри
I Приема
1 Откри
Е Опря
1 Приема

)

Абокагаге вя чеслжте теСОФИЯ, 19 КАЙ. С двете иоти от 11 и 19 '
т. м., публикувани в бжлгарската
преса
за последен алт ЯЛ аявежт
царското правителство е се вира по междуразликата о. увеличената абос едно искаме м
сжювиишката ио
ивмевгма такса за 1922 1923
определения ва 20 май срок.
проджлж
гозмкл а местната централа

е

местни и иностранни вино.и ракии
КЗГ

I

Покана
от лнквндацнон. орган в Бжлгария —«.___ легация • Генуа са потеглял»

лияиския делегати.
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дама

240 — 4 — 5

(бивша „Сила“)

всекакжа аоеиеи характер.
Приемете и лр., следват подписите иа
английския, фраицузммя, японския и ита-
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1П Шито |11 Липа [(ЯГ

лаем да ия бжде то представено.
Сжщо така ще вм бждем прнвиателии
да им сж обиди те мерките, които сте вече
ваели, или която сметате да вземете *» да
отнемете от ржцете иа руските сдруж

236—3 — 3
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та ма Войиииое.

Ойаааеаая • м> I 5«о .*«. «мирвтс* е ■*
приставени по 1- ле» яа луна

1-р НРНС 1СТ1РДЖНЕВ
сниша по южните и венерически болести

РЕСТОРАНТ

Уп. Чирпанска Як О. срещу печатница.

ще представи тази вечер в салон Р\

Ю1 за пржв пят

ЖЕНЯ ДЯВОЛ
Комедия а 6 картини от Карл Шаииер.
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.Сятя Оф Аяомсрс* (Лякряш) —
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всс

грую. който двряш еркднк а»
■

мжду
е успея да сж стаен

елЯгяо в

за
и под председателството на «редее-

в наето се
йод натиска иа
СОФИЯ 19 май. При гртпцат»
старци с заместник м-р лредседв*-р Р. Даскалов са ау мяяиая, «
то стаюояояме
го9м Д* се разрешава' от арбитрите* ежд
“
за 2йт. а. тжре шди
се ежетои.
СООИЯ 1» май.
лотата иа геи. Врамгела, о1 . ____
от Белград до бжлгарсиото прееителство.
след като е подчертал, че ие го е
Допи йотата н ие н отдава значение,
ТЖТ реши да не отт<
сч*' ^
врамгела, като частно
БУДА ПЕЩА, 17 май.
стаамтел г. Лремтаио. който кааая, че
рмка не ма нмидо просна рвккдаатв
------договор в полза ма Унгария, я«
сжюзмицнте искат това.

А

г
им парахода:
Касваииа 1§
.Моркоро- Щиняг) — гер
в
«кая с 520 тона
•верл
сж устрмви г
в др
•в. в
са

* ще товара от туч
ежвехеп гвадроща Русл*
чо ЯЛ

се

ЧАРМГРАД. 18 ма*. Сжобщлялг „т Ат»
в Г
Стратос яойдмтеля ка
та

от Геар ;
ПАРИ Ж 18 дай. Сжобща
ма кокпубличното заседание за зам|
■ ггетжм сутри*ферггнцмя т а ще се ежетои
_
та а 9 часа.
вестниците ежобЩ**ат- че
легация ще напусне Генуа а ежбота яз
20 май.

»*

ПАРИЖ, 18 май.
и: вчера се подписа гержаиомомската ког
ПАРИЖ. 18 май. Агенция Хамас опр*______сяуяа, според нойте фреищриат»
делегация е разглеждала а Генуа с герман
ската, или с представители иа други Д*Г
жаеи яж проса за репарациите.
ГЕНУА 18 май. В-цмте подчертават злачеимето и остротата иа иицидашта

кал между баром Ишмс и «АяеерШВ
Японския делегат огхвжрляйяи лретвт
цмята иа СЖ1 телата делегации, и
да се раяис!
__
гяя
та окупация иа републиката Чига.
тази окупация са а
и
за юьжршеимте жестокости и клепете, *<**“
то станали в републиката.

^т

1
С *

■хриа, 21 М>« 1М2 го*.

ЦЕНА 1 ПЕЯ

поща
варненска
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ЙКЕНЙИ 1ШМИНЙ1 1ЕСТШ

и иш гадят 180
г. м 3 я*с* и 90 ат .

та и
са а у«. М пСмЯЛИ — блиао до тлргояското училище
Прмт болия «а 2—6
30*—е—10

ИЗПВЕНАЕ™^

я п градини пазар — у» Преславска — крой лещата де уа Кайма У
бук
са. който • • наш
до ■ кродадк • рмаяряата срещу добро иангрииким.
ЯД—1—2

те> юйш[м ши шш ^
|
■

е „НУЛИНАР“

е

проххдаои да функционира пра ноаа ориааззцая

|

ксмметмо имшя ц

Шиш тим Ь Ш.

ОДнчнач т 160 я. свиря—а с м
прясгЕаеся по I ма м дума. < ■

)
Д-Р БОРИС АСТАР1ЖИЕВ
смшкт н пият* I иплкп (нкп

КАЗИНО ЛОНДОН
По с ду чам мтняя сеаои, пра
отцям дцрмм о'димм
т цем иа к
пити. В

Регая 2*50
Достжпмо

тЪ

ХРОНИКА

ПОЛОЖЕНИЕТО
(Топография я телефонни ежобщоям)
СОФИЯ, 20 май. Щаба на армията а
■ржчил ма междусжюаиишиата ^комисия и
на ликвидационния орган подробно иаяожеиие аа ежетояиието ня доброяол
|та
ни армия, копннестяото й и иеобходииаста
от »мктаноаяааиа на наборната сястама.
Кжм тоаа изложммме аа по
но а не
обходима наборната систаааа, «а дама тон*
на статистика да раааилиопито са равбоДннчосни банди а страната и аа ояаечостнта
от раамнрици от ааенлващия са
блок и от комунистическата партия.

СОФИЯ 20 «ай. Абгацтттб м

ЦЕНИ

ПОНИЖЕНИ

-Д

|

.... II ■1М Ч, #

ПРИМОРСКАТА ГРАДИНА
от днес я ясени ден я бюфета иа
. СВИРИ ФЛОТСКАТА МУЗИКА
В семка и вродена втовечврна концерта «' с*
ораестхр Отаачно уредеше рвотвраат е «е
чо открат Кухнята а таза годана в поставена под
)Т0 на о.г. готаая аооаат на варнеица
За честотата, натура«поста на напнтаате а «на
1ямата на праедугата са взета всачаа нерка
20*

6ДНЕВНА

ПгЬТНА повиност
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ПРЩВО ШГШРАНО МЕСТО
уя. ^Савборна“ 900 кв. метра, между сжседи: Н. Кисели Юшелис и Икономов се
ул. „Сжборна“ 14.
24б-з^
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(бивша „Сипа“)
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Смд даданотб нареждаме м на
1ама ма иааарммте. •
о беи
1стаа>нн

>ли
в

СОФИЯ, 20 май. Иая
русия «-м „Но
врашя“ еж
че
между книжата намерени а попиоа. Самохвалов имало един списжк с адресите иа
пребиваващите е Бжлгария болшеаишии
агенти. Нашите власти били дали нарежда
не аа арестуването им, но те успели благо
получие да иачеамат.

ьа—

V кпш ШПКIШ1 ГОИШ

9

лработана вТ 1^*0Иряпм ЯМ Ама

урелеио вря ЮСП сбор #г а»
колаят седа седем и моле
ните от гриВ
аборе

ни грее хм мм. СЧиаееи
е 1Ум
мра т хвбри рев ■ И
м продавате сярпиКмет Степ КоМе, авгре-

СОФИЯ, 19 ааА. За да се набег вее
>ягар Крум ж Дмяпуоа.
•аеоермн и
мниистерстпа и
иия аа д еВиестаЧиа
I. 4 1
Днес.
други джржавми умре ждвинен, иаиамТо до пее. обед в
сега «аиого често са попадали а печата, по Негеео
ради тоаа, че рапортиорите иа вестниците
п.
ма гшорв
■ желанието си аа бжрм информация в
поаечето случаи се отперат аа сведемия до
ие отговорни и не осведомени лица. роше
но е от 22 май всичии министерства и джр
жавми учреждения да дават своите сжоб
Дойрудашм която коча
щение от каижато и да а жарамтер, само
от
чреа дирекцията иа печата, които от своя
страна ще ги предава иа вестниците.
ш а
г»

ВАРМЕНЦИ И ГОСТИ НА ГРАДА

||

м

■е сг Кирия п Имудмвг Як са

постжлки да са преавая* теам
Югославия, кждето аача иаа иа джржааиа
служба 36 жипяди души от ар<
|та иа ге
иерал Врамгел. Числото иа приетите в В же
га рия руси е 16 жиляди военни и 21 жиляди
души граждански лица.

С*а6щим, на опрая Бя»о „ПЛТНА ПОВМНОСТ*. вее
те ще уеегпаев грАвдеввгв, подввшаще в« 5 дмеенате
ига моткеет и «1 « 922 гедева Сров. и 920 гедми в де -27 гега Бирата се певещам в бариит» ере
щ| Трудоеотв Бюро — Гредс»*" Теетар.
Петжр Тодоров.

*•

ТЯ*

русм, военни и граждмисим пнцв» като и«

•рамгеловмте авйсаи, руемта са

б*1"

я

Тям дуяа русина,
и от Руям н 17 т. я о м-

ге

I местни и иностранни вина и ракии I
V

1ЯГ ЧЖЯЯГ

I

■ н тт обяян: 15 лева е I
I

Русе* а
аа иго шпа
нгтр* » а

СОФИЯ, 20 май. Комунистическата пар
тия пред вид иастжпялагге ежбития по раанритията на араигелоаия шпионаж, иаито и
опасиоста от джржааем проврат,
[ТО ПИ
са м-ра иа тжргоаията и промишленоста г.
Ап. Радолов, иска иемедлеиното гаяяааиа
иа камарата. обаче тоаа иа можа да стааоа
и искането иа комунистическата партия иема да бждо удовлетворено.
СОФИЯ, 20 май. Дпаяипя род ип
редпята сесия иа народното с;
е още определен. Той ще^се определи
след аеврж!
който ое оча1
кжм 26 т. м. В праннтелстяежете ирЖ1
ОТ
се говори, че пжреята
>тя и• ре
ред ще бмде проеито-к
парацмотжата иомпеяя.
СОФИЯ, 20 май. Министерството иа вжтрешиите работи е наредило, щото всичии
руси, които що бждат екстериираии, сами
местото, дето нсмат да идат
да •
аа да бждат парртанв. Наредено е яо-

0

гвчаосаа

*о®РГ

■<

Том е
то арада
а
зуама за
И башгге в м
част от града. Таза аодр ас-

■МИВадобрудхами. като осаоводат
за

ВОДА

от

м парада
тумшр*т 9

об-

тя аоаа ве

• «ОС-

Бе*

ГД

ще сх яупят

■

В

малко Ь

■
ССГб

че • доб«к

<*иь

ш п

В

скри1Т тая мода
там ни ш л»
общината едмивяАстор

ОТ

,|ия«нсид поиш-

.А

.V

яицтйсяятв н други власти да се джржат
иай-аорситно има те*.

а работа.

ДВЯДуяавхдятс мрахода
яяе от
•еес яатяяегм а м
сяуабй с мриеая И
мат пение ш Дуеш
аее « до,, рало
ся ю баагерояте
Вмяя. Лов. Оре

те

а м замрат таила ■ •
Гусая.
опичало ше
|,аари°*я. «о*го ■'
•о лмта брега ■ ох
туядт от Т. Сстерм до Гами.
м (бар аз гуадсазк и
• Русе Км ос идамг
•Камата, Пъстрилата аеадг
рим гни
Нощес а мих;а и греха.
крика. ИНИ
Ж оберат греаоюто кддаяо.

и саат а

катерили. врувг
ма др. Пра

го «а ед-

ре круши меша а аатхраи
а та та |ушмм с пием греПерени» се аробуаои
■ ала:
I?
— Кой

Крехката оттомрот с едни
вяорех Ьдягег се
а
ОТ яостоотте стражари

Сяу.
Крад-

та а сграхаратс се зтурмт л
гв
Крсдцатс мпочват
пестя стрелба. Стражата отго
варя с САШОто Влага се готрсаЬга. Крлдцяте усое
ак да
|г сградата в
Огярадмтяге маса в столо
ве СВ яаиереам между храста
та в градската градят.
•в варвсацв парно
адвя нивя вест, който
•а аарI. оо случай
семе, жмрбм крйДкмте

— гни, Я ш* КФ по ош мото, моето ст*

Ишитв I 11980.
Сяощв как Ю1/. а. а кара
.Неаааасвка Бхлгйркв* се

с гами т ря сак една
м язпг>аемоако душм ог пуСс горящ бензин

ТО

••I мсталм укдеи* МI. Публммтл беге мрез де«
« улшмга. Жена м
в от у.цмх*

ОТСАЦ* .помощ*, .по
е а.

аарш. Нсмой от вубямклта ом фл9го«* Прмстм
ГОТ ■
я

ммпо ЯДем •
т ВАЯ оост-

,
■ вр. Схклщя
ОТ боял ■ с фяйтош гн отМОТ • ДАряпмата бодямцл
готто ши се ДШ вдрм и».
Д^ЦТГСП 9СЖК9

СОФИЯ 20 май. От 3
_
гат стражари от всички краища яа ьжлгарна. Според официални места тахиото пристнгаяа било предвид иа това, че в София
се устройва стражарски курс, обаче поло
жителни сведения гласят, че докарването
иа такжв голей брой стражари според
кои около 1500 души било а вржзиа е пред
стоящия конгрес па земледепците, за да се
засили охраната.
И местни земеделски мржгове пржекат
слуха, че през време иа конгреса, или след
неговото закриване, ще бждат имжршеии
арести на опозиционните водители. Пжряия
деи иа конгреса иа 28 май 9 часа сутринта
ща са образува адиа грандиозна земедел
ска манифестация из улиците иа София, и
която ща участвуват всички делаг.ти и го
стите, а при закриването иа конгреса, ще
се ежетои през но ща иа 30 май една тра
урна факелна манифестация за Алемсамдр
Димитров и имеио за тогава са очакват
арестите, за които се пржекат слухове.
ПАРИЖ, 20 май. Морското споразомел зстигиато в Вашииктои е нарушено
Япония е построила едни дродиаут, Англия
м Америка за да вжет
т хармонията.
дали заповед яа постройка ма кови бойни
ПАРИЖ, 20 май. Сжобщават от Генуа:
В летжн Ю часа преди обед се закри кон
ференцията. Всички участаующи подписаха
една спогодба яа взаимна защита и за иаив пад
. Тази спогодба освен до 26
измий, ногата ще се открие хагската коифе, ща са проджлжи още и 4 месеца
след пея, така ча ся постига ядно примирие
яа 7
сеца между всички страни, с безу
словното участие иа Русия и всички ежаетсми републики.
ПАРИЖ, 19 май. Според саедеееем от Сто
кхолм след буриите сцени станали през вре
ме на ежбраниато иа централния комитет
из народните комисари в Москва, а които
Троции а бил обвинен, че е заела де л една
суаш от 30 милиона ап. рубли, е била като
■арена а една спецмяка аомисия да произ
веде аииета по това обемиемне.

•64.
спата делегация г. Ял. Стамболийски ар*,
чи иа председателя на сжбраиието г. Шаицер една йота относно
* I
I. Г-н Стамбоянйсн
«ЧР иа
г. Факта
една йота относно ажлроса *а
а иа
бжлгарскнте малцинства, която бе предмет
иа рааи
п зеле се преправи с лрелоржка иа ебщестаото иа народите.
Всред иржгоаете иа конференцията е
печата аиеого се комеитяре факта, че от
13 различни мемоари и ноти само бжлгарските и унгарски били ахати под ежображеиие. Нотата аа яалааа иа Егея бе, мезаискания иа другите джржааи, разгледана благосклонно и се реши,
че тя а от компетентност иа силите, под
писващи договора в Нйой.
Варненско Градско Общинско Управи.

ОБЯВЛЕНИЕ Мг 11090
гр. Варна, 20 най 1922 гад.
Обявява се на интересующите, че на 7 юний
т. година до 4 часа след обед а помещението нт
Варненското Окржжно Финансово Управление ще
се прозееле тжрг с тайна конкуренция за отдаване
на предприенач ежбиране общински берии .кантаринина и кринина’ за време от сключването дого
вора до 31 март 1923 година.
Приблизителната стойност 20.000 лева.
Залог се изисква 91» а банково удостоверение.
Предлаганата цена се указва в офертета годишно
Тжржните книжа сж на разположение в общи
пата всяко приежтегвено време, а в деня не тжрга
при тжржмата комисия, като конкурентите сж алжжни да се ежобразяват с чл. чл. 195—148 от зяно
на за бюджета, отчетноста и предприятията.

255-1-1

От ижетстяото.

кшо №ШП) 1шцн Кшмтшя
4Г\
№ 29

ПОНДОН, 19 май. Един чл. от камарата
иа общините запита г Чемберлеиа дали
бреетаиското правителство е получило уве
рение, че фраицузкото правителство ще
лриежтетяуяа иа една конференция по ахпроса яа германските репарации преди да
са предприемат военни мерки спрямо Гер
мания. Чемберлеи отговори, че британското
правителство ие е получило пидобио уве
рения, което е бея полезно. Той прибави, ча
ако Германия ие мзлжлни саогте заджлжеикя, сжюяимте сили ще се споразумеят яа
мариита, които ще треба да бждат взети.

с. Белево, 20 май 1922 година.
На 26 май 1922 г. в канцеларията
на Белевското Общинско Управление ще
се отдадат по доброволно сжгласие учи
лищните ливади в местноста „Скелята'1
от 70 декара и „Чешмичките от 20 де
кара. Залога определя тжржната комимисия. Разноските за публикацията пла
ща наемателя.

БУКУРЕЩ, 20 май. В Германия металургнетите са обявики стачка. По-аече от 30
хил. работници са а стачка. (Депата страна
а застрашена от обща стачна.
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ПАРИЖ, 19 май Едно атинско сЖобщеиие известява, че иа Страгос, шефа иа иоаия кабинет камарата гласувала недоверие
с 174 против 164 гласа.
ГЕНУА, 19 май. В тази сутрешното за
седание иа конференцията франц. и белт.
делегации ие беха представени, при асе то
ва конференцията взема дае от най-важните св решения - прие решението иа подкомисията по руските работи и договора
за ненападение срочно
до приилючвлие
разискванията иа сжщия вжлрос в Хага
След това конференцията гласува 'по
лриицмп предложението иа г. Л. Жорж
според което хагската конференция, която
са сьимаа зв 26 юний т. г. да се “чита к,
то проджлжемие на геиуазблта комферем
ция и да бжда лредседателствуваиа п«^
италианския м-р г. Де Факта. На хагска?!
конференция ще участвуват всички джржа"и^иГ ПРадвТ*в*- Н*

легатите ив петте сяпи! ^ф^ГГбжЦг^

Председател: Д- Добрев.
Секретар, гл. у*л: П. Китипов.

Варнеиоио Иивтотм

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 11165
гр. Варна, 20 май 1922 год.
В допжлнение на обявлението Л*
10139 публикувано на стр. IV в Джржавен Вестник брой 36 от 18 того, обявя
ва се на интересующите, че ^ 29 май
т. г. до 4 часа след обед в канцеларията
на Варненското Окржжно Финансово
Управление ще се произведе тжрг с тай
на конкуренция за отдаване под наем
общинските морски бани за тазгодишния
сезон, според условията обозначени е
горепоменатото обявление.

От Кметството*
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